Mikroproduktion max 63 A
Ersättning för överskottsproduktion inmatad till elnätet
Max 43,5 kW installerad produktionseffekt vid lågspänning 0,4 kV
Gäller från och med 1 juni 2021
Produktionsersättning*

Öre/kWh (exkl. moms)

Öre/kWh (inkl. moms)

Nätprisområde

Höglasttid**

Övrig tid

Höglasttid**

Övrig tid

Dalarna-Södra Norrland

3,30

2,60

4,10

3,30

Nynäshamn

5,00

5,00

6,25

6,25

Stockholm

2,80

2,20

3,50

2,70

Vallentuna

5,00

5,00

6,25

6,25

5,40

4,50

5,50

4,70

4,30
3,60
Västkusten
Västra Svealand4,40
3,70
Västergötland
Ingen avgift tas ut för inmatning av Mikroproduktion till elnätet.
Abonnemangsvillkor för
Mikroproduktion max 63A
•
•
•

•

Huvudsyfte: elproduktion för eget behov
Du har elnätsavtal med Ellevio för eluttag
max 63A t ex abonnemang Bas eller Enkel
Din installerade produktionseffekt (växelriktareffekt, kW) får inte överstiga
maximalt tillåten uttagseffekt för din
huvudsäkring (A, kW*)
Inmatning av överskottsel till elnätet sker
via samma elmätare, anslutning och
huvudsäkring (A) som eluttag


Se omvandlingstabell säkring, A ->
effekt, kW på ellevio.se

Ersättning med och utan moms
Har du elnätsavtal med oss som privatperson
betalar vi ut din produktionsersättning utan
moms. Om din försäljning av överskottsel
överstiger 30 000 kr före moms är du
momspliktig. Du ska då registrera dig hos
Skatteverket och anmäla ditt momsregistreringsnummer till Ellevio. Vi betalar då
ut din ersättning med moms.
Är du näringsidkare betalar vi ut din
produktionsersättning med moms.

Fakturering
Produktionsersättning är baserad på uppmätt
inmatad el till elnätet och utbetalning sker i
efterskott. Ersättning med moms sker på
separat faktura.

Ellevio AB (publ)
Säte Stockholm. Org-nr. 556037 7326
Kundservice 0771 53 53 00
ellevio.se

Välj gärna e-faktura för att enkelt följa
dina betalningar och ersättningar.
Elanvändning, inmatad el och fakturor
kan du se i Mina Sidor på ellevio.se

Övriga villkor
Förutom villkoren ovan tillämpas
"Allmänna avtalsvillkor för anslutning
av elektriska anläggningar till elnät och
överföring av el till sådana
anläggningar (NÄT 2012 K rev)". De
finns på ellevio.se och kan även
beställas från kundservice.
För mer information om mikroproduktion se ellevio.se/egen-el.
*) Den överskottsproduktion du matar
in till elnätet minskar våra nätförluster
då vi kan transportera el kortare
sträcka till kunder i din närhet. Med
produktionsersättning ersätter vi dig
för den nätnytta (minskade kostnad)
du bidrar till.
**) Höglasttid avser måndag-fredag kl.
06-22 fr o m 1 november t o m 31 mars
med undantag för nyårsdagen,
trettondag jul, skärtorsdag, långfredag,
annandag påsk, julafton, juldagen,
annandag jul och nyårsafton. Dessa
dagar kl. 00-

